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Základní údaje
Městská knihovna Sokolov vykonávala v roce 2013 funkci městské knihovny pro občany
města Sokolova a okolí a také byla pověřena Krajskou knihovnou Karlovy Vary
poskytováním odborných knihovnických služeb veřejným knihovnám sokolovského regionu.
Tyto regionální služby byly financovány z prostředků Karlovarského kraje.
Adresa: Městská knihovna Sokolov, Zámecká 1, 356 01 Sokolov
IČO: 70865949
tel.: 352 622 505, 359 808 415 (ústředna)
fax: 352 661 984
352 602 067 (ředitelka)
e – mail: knihovna@mksokolov.cz
352 661 984 (ekonomické odd.)
352 661 985 (oddělení informačních služeb)
352 661 986 (oddělení regionálních funkcí)
www stránky: www.mksokolov.cz
facebook: http://www.facebook.com/pages/Sokolov-Czech-Republic/Mestska-knihovna-Sokolov/236389042208

Tabulka základních ukazatelů
Kategorie
Knihovní fond

z toho
Naučná literatura
Beletrie
Ostatní dokumenty

Přírůstky
Tituly periodik
Registrovaní čtenáři
Děti do 15 let

Návštěvníci
Výpůjčky
Naučná literatura
Periodika
Dětské oddělení

Rok 2012

Rok 2013

90 688
33 564
52 029
5 095
6 881
102
3 603
1 157
57 104
139 461
29 603
23 965
23 795

95 888
35 415
55 331
5 142
6 341
103
3 402
1 128
52 609
125 249
24 133
21 879
17 602

5 921

5 687

Kulturní a vzdělávací akce
(návštěvníci)

Majetek knihovny: 3 860 366 Kč (stav k 31. 12. 2013)
Počet zaměstnanců v knihovně: Celkový přepočtený počet zaměstnanců Městské
knihovny Sokolov je 14,2. Kromě toho zaměstnává knihovna pracovníky v oddělení
regionálních funkcí – celkem 2 úvazky, jejichž mzdové náklady jsou hrazeny z finančních
prostředků Karlovarského kraje.
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Statistika za rok 2013 trochu jinak (výpočty průměrů)
Ø každý obyvatel Sokolova navštívil knihovnu 2,2x
Ø každý 4. obyvatel navštívil kulturní nebo vzdělávací akci v knihovně
Ø každý 7. obyvatel je registrovaným čtenářem knihovny
Ø každý obyvatel si vypůjčil za rok 5 knih
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Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999Sb.
V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle výše uvedeného
zákona.

Knihovna na internetu
Webové stránky knihovny
Na www stránkách knihovny www.mksokolov.cz jsou umístěny základní informace
o Městské knihovně Sokolov i o ostatních veřejných knihovnách na Sokolovsku. Dále je zde
umístěn online katalog, kde je možné vyhledat informace o knihách ve fondu MKS a po
zadání kódu také informace o čtenářském kontu příslušného čtenáře. Návštěvníci stránek si
také mohou prohlédnout fotodokumentaci ke všem akcím knihovny, dále zde mohou najít
odkazy na důležité organizace ve městě i v Karlovarském kraji, ve veřejné správě a odkazy
k Evropské unii. Každoročně je zde také aktualizován přehled kulturních výročí.

Sociální síť facebook
Od prosince 2009 má knihovna svůj profil na sociální síti facebook, kde si mohou její
fanoušci přečíst informace o chystaných akcích a prohlédnout fotky z akci již uskutečněných.
Odkaz na profil https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovnaSokolov/236389042208 lze nalézt na webových stránkách knihovny. Na konci roku měla
knihovna 368 fanoušků.

Wikipedia
Heslo Městská knihovna Sokolov lze nalézt také v otevřené internetové encyklopedii
wikipedia na adrese:
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_Sokolov

Publikační činnost
Studentské noviny Gaudeamus
Městská knihovna Sokolov opět vydala 4 čísla čtvrtletních studentských novin Gaudeamus,
jejichž redakci zajišťují studenti SŠ a které jsou distribuovány do všech základních
a středních škol na Sokolovsku.

Kniha Prázdninové pohádky
V roce 2013 knihovna vydala dotisk knihy Prázdninové pohádky. Napsali ji účastníci
semináře tvůrčího psaní, který se konal v MKS v dubnu 2012 pod vedením spisovatelky
dětské literatury Ivony Březinové. Knihu v roce 2013 při pasování na čtenáře dostali žáci
1. tříd ze všech sokolovských ZŠ.
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Oddělení pro dospělé čtenáře
V oddělení pro dospělé čtenáře bylo v roce 2013 registrováno 2 274 čtenářů, kteří si vypůjčili
85 246 knih. V průběhu roku oddělení navštívilo 51 572 lidí. Konalo se 49 akcí pro dospělé,
kterých se účastnilo 1 003 návštěvníků.

Cyklus přednášek o regionu
5. 2. Krušné hory a Podkrušnohoří – minulost, současnost, budoucnost: Přístupy
k obnově sokolovské a krušnohorské krajiny po těžbě surovin – přednáška
RNDr. Petra Rojíka, Ph.D.
5. 3. Tradice loketského perníku – přednáška PhDr. Vladimíra Vlasáka
2. 4. Konec 2. světové války na Sokolovsku a Kraslicku – přednáška PhDr. Vladimíra
Bružeňáka a Romana Kotilínka
14. 5. Obojživelníci Sokolovska. Terénní exkurze s Ing. Petrem Krásou za žábami
a čolky do blízkého okolí Sokolova.

RNDr. Petr Rojík, PhD.

PhDr. Vladimír Vlasák

PhDr. Vladimír Bružeňák, Roman Kotilínek

Ing. Petr Krása
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Přednášky a besedy
8. 1. Socialistické Československo – přednáška historika Mgr. Jana Nedvěda
26. 3. Mgr. Lucie Petránková - Praktické rady, jak nespadnout do dluhové pasti
16. 4. Zdeněk Vaněk - Nordic walking
18. 6. Cesta kolem světa – přednáška Lucie Radové
10. 9. Bc. Leoš Kyša - Senzibilové a jasnovidci ve službách STB a policie
15. 10. Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou – Pověsti českých hradů a zámků
5. 11. Není bratr jako bratr aneb Recitál Jana Kryla
3. 12. Staročeské Vánoce. Od svaté Kateřiny přes svátek sv. Ondřeje, Barborky, Mikuláše,
Lucie až ke staročeským adventním a vánočním zvykům.

Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou

Přednáška Nordic walking

recitál Jana Kryla

Staročeské Vánoce

Studovna
Služby tohoto oddělení nejsou vázány registrací čtenáře a jsou přístupné pro všechny
uživatele knihovny. Návštěvníci zde mohou využívat informačních, elektronických
a reprografických služeb. Ve studovně jsou také zpřístupněny databáze právních informací
a regionálních osobností. Prezenčně je zde k dispozici fond regionální literatury.
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Čítárna
V čítárně měli čtenáři v roce 2013 na výběr ze 103 druhů periodik, z toho 7 deníků. Pro
získání informací o regionu mohli využívat Sokolovský deník, Týdeník Sokolovska
a regionální mutace Mladé fronty Dnes a Práva. Služeb čítárny využilo celkem 8 774
návštěvníků.
Od září do konce roku probíhala v čítárně celková rekonstrukce, služby byly v omezeném
rozsahu poskytovány v oddělení pro dospělé čtenáře. Celkové náklady na rekonstrukci činily
téměř 1 000 000 Kč. Finanční prostředky poskytlo město Sokolov a Karlovarský kraj.
Do nové čítárny a studovny je možný bezbariérový vstup z nádvoří zámku. Došlo ke spojení
se studovnou a byly sem soustředěny všechny počítače pro veřejnost. K dispozici zde je
také Wi-Fi připojení, takže návštěvníci mohou používat své vlastní notebooky. Dále si tu
čtenáři mohou vybrat ze 100 titulů časopisů a novin a k dispozici je jim fond regionální a
příručkové (slovníky, encyklopedie…) literatury. Potřebné materiály si je zde možno také
okopírovat. Prostor bude sloužit také jako přednáškový sál s kapacitou 80 lidí.

Čítárna před rekonstrukcí

Čítárna po rekonstrukci
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Oddělení pro děti a mládež
V oddělení pro děti a mládež bylo v roce 2013 registrováno 1 128 čtenářů, kteří si vypůjčili
17 602 knih. V průběhu roku oddělení navštívilo 17 283 dětí. Konalo se 135 akcí pro děti,
kterých se účastnilo 2 836 návštěvníků.

Vyrábění pro šikulky
V průběhu roku se vždy 1 středu v měsíci od 13.00 do 16.30 konalo kreativní vyrábění.
16. 1.
13. 2.
27. 3.
17. 4.
15. 5.

Papírová ještěrka a housenka
Papírová želva a lev
Příprava na Velikonoce
Jarní papírové závěsy do oken
Papírová pampeliška

12. 6. Papírový obrázek do okna
11. 9. Tužkovník
9. 10. Veselé dýně
13. 11. Výzdoba do okna - sněhulák
11. 12. Zdobení vánočních perníčků

Prázdniny bez nudy
V průběhu letních prázdnin se každý čtvrtek od 13.00 do 17.30 konalo kreativní vyrábění.
4. 7. Barevná beruška z bambulek
11. 7. Jablíčko na drobnosti
18. 7. Loutky z ponožek
25. 7. Taštička na drobnosti

1. 8. Přívěsek z korálků
8. 8. Masky z pěnovky a papíru
15. 8. Zvířátka z plyšových drátků
22. 8. Prstýnek z korálků
29. 8. Sova – nástěnka pro zapomnětlivce

Barevné dny v knihovně
Čtenářům, kteří přijdou v daný den v určené barvě, jsou prominuty upomínky.
7. 1. světle modrá
4. 2. bílá
4. 3. červená
8. 4. žlutá
6. 5. fialová

3. 6. modrá
2. 9. oranžová
7. 10. růžová
4. 11. hnědá
2. 12. zelená

Akce na nádvoří zámku
26. 4. Rej strašidel a čarodějnic
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20. 6. Radní čtou dětem pohádku – Trpasličí pohádka

Soutěže
Ø Soutěž pro 2. třídy ZŠ. V březnu 2013 dětské oddělení vyhlásilo pro 2. třídy ZŠ soutěž
k 700. výročí udělení městských práv Historie města aneb Křížem krážem Sokolovem.
Soutěž měla 3 části – vědomostní, křížovku s tajenkou a část pro detektivy (Každý
kolektiv třídy dostal „slepou mapu“ města, kde byla otazníkem vyznačena určitá místa.
Úkolem bylo vypátrat, co je to za místa, popř. která památka se tam nachází a pak ji do
mapy zapsat či zakreslit.)
Ø Literárně - výtvarná soutěž na téma Můj zvířecí kamarád. Soutěž byla vyhlášena
v červnu, odevzdáno bylo 110 prací, které byly hodnoceny celkem v 6 kategoriích (do 6
let, 7 let, 8 let, 9 let, 10-12 let a speciální kategorie). Ceny byly předány na akci Den pro
dětskou knihu.
Ø Soutěž Zkus napsat báseň – byla vyhlášena v rámci vzdělávací akce na téma „Trocha
poezie nikoho nezabije“, kterou jsme pořádali pro 3. – 5. ročníky základní školy
v listopadu. Odevzdáno bylo celkem 67 prací. Ceny byly předány na akci Den pro
dětskou knihu.
Ø Soutěž pro studenty středních škol k 700. výročí udělení městských práv Krok za
krokem k městu Soutěž měla 3 kategorie:
Kategorie literární: Listina městských práv a svobod v roce 3 013 - moje vize
Kategorie výtvarná: Návrh znaku města podle historických souvislostí
Kategorie fotografická: Sokolov – historie a současnost – fotografická koláž

Ostatní akce dětského oddělení
5. 12. Mikulášské překvapení - každý čtenář dětského oddělení, který si tento den přijde
vypůjčit knihu, dostane malý dárek

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem
Družstvo dětských čtenářů ze sokolovské knihovny se v sobotu 25. 5. zúčastnilo Her bez
hranic, které se konaly v Ostrově nad Ohří za účasti družstev z knihoven celého
Karlovarského kraje. Hry pravidelně pořádá Klubko dětských knihoven KV kraje a tentokrát
byly zaměřeny na Harryho Pottera.
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Celostátní kampaň Celé Česko čte dětem
V červnu 2013 jsme se připojili k celostátní kampani na podporu čtení. Akce probíhá vždy
jednu středu v měsíci dětem v dětském oddělení. Četli jsme pohádky českých autorů, např.
Ivony Březinové, Václava Čtvrtka nebo Miloše Kratochvíla.

Celostátní akce Noc s Andersenem
5. 4. 2013 jsme se připojili k celostátní akci Noc a Andersenem, při které děti přespávají
v knihovně a je pro ně připraven kulturní program. V naší knihovně nocovali čtenáři dětského
oddělení poprvé. Program byl tematicky zaměřený na pravěk. Celou akci jsme zahájili
Pohádkou o třech kouzelných kamenech, kterou zahráli členové divadelního ochotnického
souboru Konvalinky. Na workshopu si děti vyrobily mamuta, zasoutěžily si v různých
soutěžích. Zasadili jsme také společně pohádkovník – Fabularius Andersen, který poroste
pod dohledem knihovnic v dětském oddělení.

Celostátní kampaň Den pro dětskou knihu
V sobotu 30. 11. se v dětském oddělení konala akce Den pro dětskou knihu, kterou jsme se
připojili k celostátní kampani na podporu dětské literatury. Děti (ale i jejich doprovod) si
mohly si vyrobit vánoční hvězdu na zavěšení, koupit dětské knihy a zhlédnout pohádku
Lakomá Barka, s kterou do knihovny přijelo Divadlo KAKÁ z Prahy. Také jsme předávali
ceny výhercům dvou soutěží. První z nich byla literárně-výtvarná soutěž na téma Můj zvířecí
kamarád, druhá byla soutěž Zkus napsat báseň.
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Akce pro všechny
Celostátní kampaň Březen měsíc čtenářů
5. 3. Tradice loketského perníku – přednáška PhDr. Vladimíra Vlasáka
11. 3., 12. 3. Jan Opatřil – Dobrodružství kapříka Metlíka (7 besed pro ZŠ)
12. 3. Setkání se Samuelou Jemon – literární pásmo Zuzany Vajnerové Cerovské
20. 3. Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou (pro gymnázium)
22. 3. projekt Listování - tentokrát s knížkou O. Černé Kouzelná baterka (1 akce pro ZŠ)
25. 3. Pavel Kovář - Putování po Himálaji
26. 3. Mgr. Lucie Petránková - Praktické rady, jak nespadnout do dluhové pasti
27. 3. Vyrábění pro šikulky – Velikonoce - pletení pomlázek a výroba dekorací

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

Velikonoční vyrábění pro šikulky

Celostátní kampaň Týden knihoven
28. – 29. 9. Výtvarný seminář s ilustrátorem Adolfem Dudkem
3. 10. Vyrábění pro lidi s handicapem
5. 10. Astrologický seminář s astrologem Milanem Gelnarem
9. 10. Vyrábění pro šikulky v dětském oddělení

Kreativní víkendové semináře
Již sedmým rokem pořádá MKS kreativní víkendové semináře, které se věnují vždy jedné
tvůrčí oblasti. V roce 2013 se uskutečnily 3 semináře - seminář tvůrčího psaní pod vedením
spisovatelky I. Březinové (20. – 21. 4.), výtvarný seminář s ilustrátorem A. Dudkem (28. – 29.
9.) a astrologický seminář s astrologem Milanem Gelnarem (5. 10.).

12

Výroční zpráva Městské knihovny Sokolov za rok 2013

Služby pro handicapované občany
Zvuková knihovna
Je určena pro uživatele, jimž zdravotní postižení znemožňuje četbu tištěných knih. Čtenáři
zvukové knihovny mají právo výpůjček speciálního fondu zvukových knih, který zahrnuje
nahrávky literárních děl všech žánrů pořízené na magnetofonových kazetách a CD. Rovněž
si mohou zapůjčit CD přehrávač. Podmínkou půjčování je předložení potvrzení očního nebo
jiného odborného lékaře, potvrzení některé z organizací zrakově postižených nebo průkazu
ZTP/P. V oddělení bylo v roce 2013 registrováno 9 handicapovaných čtenářů, kteří si půjčili
522 zvukových knih.

Rozvoz knih
V MKS byl také v roce 2013 realizován rozvoz knih zdravotně handicapovaným občanům
města. Rozvoz je realizován 1x měsíčně (kromě letních prázdnin) pro všechny, kteří si ze
zdravotních důvodů nemohou přijít do knihovny vybrat knížky sami. V roce 2013 jsme při
rozvozu spolupracovali s Městskou policií Sokolov. Služby využívalo 8 čtenářů, bylo
realizováno 10 rozvozů a celkem bylo půjčeno 783 knih.

Předčítání v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově
Pracovnice knihovny 2x měsíčně (kromě období letních prázdnin) docházely předčítat
klientům Domova ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově.
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Den s Tyflocentrem pro zrakově handicapované
23. 4. jsme společně s TyfloCentrem Karlovy Vary o.p.s., středisko Sokolov uspořádali pro
školy i pro zájemce z řad veřejnosti Den s Tyflocentrem. Na nádvoří zámku byly připraveny
soutěže, kde si mohli zájemci vyzkoušet, jak je těžký život se zrakovým handicapem. V zimní
zahradě současně probíhala výstava kompenzačních pomůcek.

Akce pro občany s mentálním handicapem
Protože naši knihovnu chceme otevřít také lidem s mentálním handicapem, oslovili jsme
sokolovské organizace, které se jim věnují. Zájem projevila Agentura pro chráněné bydlení –
Dolmen. Uskutečnili jsme společně celkem 3 akce: 3. 10. si zájemci vyrobili podzimní
výzdobu do oken, 12. 12. vánoční dekorace a 27. 11. si mohli přijít poslechnout čtení
z českých pohádek.

Spolupráce při akci Den pro sociální služby
19. 6. se pracovnice knihovny zúčastnily akce města Sokolov, kde se představily organizace
a sdružení poskytující sociální služby občanům města. Akce byla určena jak zdravotně
handicapovaným občanům, tak široké veřejnosti.
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Komunitní činnost knihovny
Dámský klub
V září 2010 zahájil v knihovně svoji činnost Dámský klub. Každou poslední středu v měsíci
se jeho členky setkávají v kulturním sále při povídání se zajímavým hostem. V roce 2013
bylo v klubu zaregistrováno 42 členek a konalo se celkem 10 setkání.
Leden

Ing. Zuzana Ilinčevová – komentovaná prohlídka výstavy Kabelky
a milostné dopisy (pořádáno ve spolupráci s Muzeem Sokolov)

Únor

Otakar Chochola – Feng Shuk

Březen

Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou o vztazích mezi muži
a ženami

Duben

Workshop - pečení s cukrářkou Ivetou Fabešovou (pořádáno ve spolupráci
se ZŠ Rokycanova 258)

Květen

Petr Krása – vycházka na vstavačovou louku na Ovčárně

Červen

Exkurze do pivovaru Permon

Září

Radek Laurin – povídání o knihovně palmových listů

Říjen

Smutná Braunová. Literárně - dramatický pořad spisovatelky Petry Braunové
a herečky Jitky Smutné doprovázený autorskými písničkami

Listopad

Workshop - vánoční vyrábění s Ivankou Bejlkovou

Prosinec

Příprava obložených mís na silvestrovský stůl

Pečení s cukrářkou Ivetou Fabešovou

Exkurze do pivovaru Permon
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Spolupráce s dalšími oganizacemi
Ø Školy
Mateřské školy – Lekce informační gramotnosti – vždy na podzim zveme
předškoláky, aby se u nás zábavnou formou seznámili s knihovnou a se službami, které tu
mohou využívat. Děti z Mateřské školy Pionýrů 1344 k nám docházejí pravidelně každý
měsíc na tematicky zaměřené akce.

Základní školy - Lekce informační gramotnosti. Knihovna školám nabízí možnost
seznámit se s knihovnou a se službami, které poskytuje.
Vítání prvňáčků mezi rytíře Řádu čtenářského. Na přelomu května
a června pravidelně zveme prvňáčky ze všech sokolovských škol. Po složení slibu se všichni
zapíší do kroniky rytířů Řádu čtenářského a dostanou na památku knihu.
Besedy ke kulturním výročím. Besedy zajišťuje pracovnice knihovny
k aktuálním výročím spisovatelů, ilustrátorů a dalších významných osobností. V roce 2013 se
konalo celkem 73 besed, kterých se zúčastnilo 1 813 žáků ZŠ.
Školní družiny. Děti ze školních družin navštěvují akce dětského
oddělení – např. akce na nádvoří zámku nebo odpoledne pro šikulky.

Základní a střední školy - přednášky a autorská čtení
11. a 12. 3. Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem (7 besed pro ZŠ)
20. 3. Beseda se spisovatelkou Věrou Noskovou (1 akce pro SŠ)
22. 3. Listování – scénické čtení s knížkou O. Černé Kouzelná baterka (1 akce pro ZŠ)
22. 4. Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (1 beseda pro ZŠ)
30. 9. Besedy s Adolfem Dudkem (2 besedy pro ZŠ)
16. 10. Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou (2 besedy pro ZŠ)
27. 11. Listování - scénické čtení z knih T. Sedláčka Ekonomie dobra a zla a Usaina
Bolta Můj příběh - 9:58 (2 akce pro SŠ)

Střední školy - Zajištění odborné praxe – v knihovně jsme poskytli prostor pro 14denní
odbornou praxi 4 studentů 3. ročníku a 4 studentů 4. ročníku Střední živnostenské školy,
obor Knihovnické a informační systémy a služby a 2 studentek ISŠTE, obor Ekonomika
a podnikání.

Ø Městský dům kultury Sokolov a Dům dětí a mládeže Sokolov
Spolupracovali jsme při akci k 700. výročí udělení městských práv.

Ø Nemocnice Sokolov
Pracovnice dětského oddělení knihovny pravidelně každou středu docházely na dětské
oddělení nemocnice, kde pro děti organizovaly dopolední výtvarné dílny nebo předčítání
z dětských knih.

Ø Občanské sdružení Člověk v tísni
Knihovnu několikrát ročně navštěvuje pracovnice sdružení s předškolními a mladšími
školními dětmi na tematických lekcích (např. o povoláních, zvířatech…) spojených se
soutěžemi.

Ø Občanské sdružení Střípky
Se sdružením knihovna již tradičně spolupracovala při akcích v Domě ošetřovatelské péče
v Dolním Rychnově a při některých akcích v nemocnici.
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Oddělení regionálních služeb
Činnost tohoto oddělení je hrazena z prostředků Karlovarského kraje v rámci
Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven. Celková dotace pro rok
2013 činila 996 000 Kč.
Poskytované služby: Pracovnice tohoto oddělení zajišťovaly poskytování kompletních
odborných knihovnických služeb obecním knihovnám, pokud jde o akvizici, nákup,
zpracování a distribuci cirkulačních knihovních fondů. Tyto služby zajišťovaly pro
21 obecních knihoven - Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Jindřichovice,
Josefov, Kaceřov, Krajková, Krásno, Libavské Údolí, Nová Ves, Oloví, Přebuz, Rovná,
Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Vintířov, Vřesová.
Pro 17 obecních knihoven realizovaly také nákup a zpracování knihovního fondu za jejich
vlastní finanční prostředky. Jedná se o obecní knihovny Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní
Nivy, Dolní Rychnov, Jindřichovice, Josefov, Krajková, Krásno, Libavské Údolí, Nová Ves,
Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Vintířov, Vřesová.
Pro 11 profesionálních knihoven na Sokolovsku zajišťovaly především metodickou činnost.
Jedná se o městské knihovny Březová, Habartov, Horní Slavkov, Chodov, Kraslice,
Kynšperk, Loket, Nové Sedlo, Rotava a o obecní knihovny Královské Poříčí a Lomnice.

Šesté vánoční setkání pracovníků knihoven na Sokolovsku
V sobotu 23. listopadu 2013 uspořádalo oddělení regionálních služeb již šesté vánoční
setkání pracovníků knihoven na Sokolovsku. Akce se zúčastnilo 24 bývalých i současných
pracovníků knihoven. Na programu setkání byla také návštěva vánočních výstav v muzeu.
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Získané dotace a dary
Městská knihovna Sokolov získala v roce 2013 prostřednictvím dotací
a finančních darů celkem 45 000 Kč (z toho 15 000 Kč z dotací a 30 000 Kč
v rámci darů). Dále byly knihovně poskytnuty věcné dary (knihy) v celkové
hodnotě 12 592 Kč.
Dotace
Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století – 5 000 Kč na projekt
Moderní služby pro zrakově handicapované v Sokolově
Karlovarský kraj – 10 000 Kč na projekt Kreativní semináře
Dary
Finanční
Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. Sokolov - finanční dar ve výši
30 000 Kč na vzdělávací a kulturní akce pro děti a mládež
Věcné
Knihy od fyzických osob – celková hodnota 12 592 Kč

Průzkum spokojenosti návštěvníků
Na konci roku 2013 jsme provedli průzkum spokojenosti návštěvníků knihovny. Dotazník měl
celkem 23 otázek, které se týkaly úrovně služeb, provozní doby, prostor knihovny, skladby
knihovního fondu, personálu knihovny… Zájemci ho mohli vyplnit v internetové podobě,
odkaz na něj byl umístěn na webu knihovny, na facebooku a byl také rozeslán všem
registrovaným čtenářům, kteří poskytli knihovně svou e-mailovou adresu. Odpovědělo
celkem 409 respondentů. Výsledky průzkumu budeme postupně analyzovat. První reakcí na
přání a požadavky čtenářů je rozšíření otevírací doby knihovny v dopoledních hodinách
a v sobotu.

18

Výroční zpráva Městské knihovny Sokolov za rok 2013

Seznam zaměstnanců Městské knihovny Sokolov
Ředitelka:

Mgr. Daniela Drobečková

Ekonomické oddělení:

Jana Doležalová
Dagmar Holubcová

Oddělení pro dospělé:

Božena Rybárová (zástupkyně ředitelky)
Ludmila Tyllerová
Martina Richterová
Věra Máčalíková
Zdeněk Macháček

Studovna:

Jana Fastová
Bc. Tamara Rybárová

Čítárna:

Hana Dostálová

Dětské oddělení:

Ema Reismüllerová
Zdeňka Hradská

Oddělení zpracování KF:

Táňa Dědičová
Irena Fialová

Oddělení regionál. funkcí: Jana Gossová
Jiřina Punčochářová

Uklízečky:

Mateřská dovolená:

Daniela Lakronová
Eva Kulová

Jitka Gruberová
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Městská knihovna Sokolov v tisku:
1) (ROC). Historik Jan Nedvěd pohovoří o totalitní nadvládě komunistů. (roc)., Sokolovský
deník, 2.1.2013, č. 1, s. 2.
2) (ROC). Historik Jan Nedvěd pohovoří zítra o totalitní minulosti naší země. (roc).,
Sokolovský deník, 7.1.2013, č. 5, s. 2.
3) (KČR). Šikulové budou vyrábět. (kčr)., 5+2 dny : Sokolovsko, 10.1.2013, Roč. 02, č. 02,
s. 3.
4) HLOUŠEK, Milan. Knihovny lákají na divadlo, semináře i filmy : Mnohé knihovny lze dnes
považovat za centra kulturního dění a setkávání všech generací. Milan Hloušek.,
Sokolovský deník, 21.1.2013, č. 17, s. 3.
5) (ROC). Petr Rojík pohovoří o zahlazení těžby. (roc)., Sokolovský deník, 1.2.2013, č. 27,
s. 2.
6) (ROC). Petr Rojík pohovoří o tom, jak zahladit následky dolování v krajině. (roc).,
Sokolovský deník, 4.2.2013, č. 29, s. 2.
7) DROBEČKOVÁ, Daniela. Dámy z Dámského klubu obdivovaly originalitu a půvab
kabelek i dopisů. Daniela Drobečková., Sokolovský deník, 6.2.2013, č. 31, s. 10.
8) (ROC). Vylosované děti budou moci přespat v městské knihovně. (roc)., Sokolovský
deník, 9.2.2013, č. 34, s. 2.
9) (ČTK). Knihovny v Karlovarském kraji se o čtenáře zatím bát nemusejí. (čtk)., Sokolovský
deník, 12.2.2013, č. 36, s. 5.
10) (RED, Foto: Vl. Štěrba). Jak se daří revitalizovat krajinu po těžbě, vysvětlil pan Petr Rojík.
Sokolovský deník, 13.2.2013, č. 37, s. 10.
11) CICHOCKI, Roman. Středem našeho zájmu je každý čtenář, tvrdí ředitelka knihovny :
Knihovna má prý zájem o své aktivní návštěvníky, ale i o ty, kteří v knihovně nikdy nebyli.
Roman Cichocki. , Sokolovský deník, 28.2.2013, č. 50, s. 2.
12) (ROC). Zájemci mohou poznat tradici perníku. (roc)., Sokolovský deník, 5.3.2013, č. 54,
s. 2.
13) CICHOCKI, Roman. Středem našeho zájmu je každý čtenář, tvrdí ředitelka knihovny :
Knihovna má prý zájem o své aktivní návštěvníky, ale i o ty, kteří v knihovně nikdy nebyli.
Roman Cichocki., Týdeník Sokolovska, 6.3.2013, Roč. 23, č. 10, s. 5.
14) (ROC). Knihovna pořádá Setkání se Samuelou. (roc)., Sokolovský deník, 7.3.2013, č. 54,
s. 2.
15) (ROC). Autorka přečte svou tvorbu. (roc)., Sokolovský deník, 12.3.2013, č. 60, s. 2.
16) (JD). Knihovna připravila soutěž pro čtenáře. (jd)., 5+2 dny : Sokolovsko, 14.3.2013, Roč.
02, č. 11, s. 4.
17) CICHOCKI, Roman. Čtenáři se mohou těšit na moderní prostory. Roman Cichocki.,
Sokolovský deník, 20.3.2013, č. 67, s. 2.
18) (ROC). Lucie Petránková poradí, jak s dluhy. (roc)., Sokolovský deník, 26.3.2013, č. 72,
s. 2.
19) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 4.4.2013, č. 79, s. 1.
20) (ROC). Knihovna pořádá besedu o chůzi. (roc)., Sokolovský deník, 10.4.2013, č. 84, s. 2.
21) KOPŘIVA, Jakub. Čítárna se po 40 letech dočká rekonstrukce. Jakub Kopřiva., 5+2 dny :
Sokolovsko, 11.4.2013, Roč. 02, č. 15, s. 6.
22) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 13.4.2013, č. 87, s. 1.
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23) (ROC). V sokolovské knihovně se zítra chystá Den s TyfloCentrem. (roc)., Sokolovský
deník, 22.4.2013, č. 94, s. 2.
24) CICHOCKI, Roman. Nevidomí ukázali život ve tmě : Podobné akce napovědí občanům,
jak se v případě setkání se zrakově postiženým zachovat. Roman Cichocki., Sokolovský
deník, 24.4.2013, č. 96, s. 2.
25) DROBEČKOVÁ, Daniela, DOLEŽALOVÁ, Jana. Cukrářský workshop v sokolovském
Dámském klubu. Daniela Drobečková, Jana Doležalová., Sokolovský deník, 2.5.2013,
č. 102, s. 10.
26) (KŠ). Čarodějnice rozdávaly dárky v sokolovské nemocnici. (kš)., Sokolovský deník,
2.5.2013, č. 102, s. 3.
27) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Strašidelná havěť se slétla na zámek. Ema Reismüllerová.,
5+2 dny : Sokolovsko, 9.5.2013, Roč. 02, č. 19, s. 7.
28) (ROC). Biolog Petr Krása ukáže zájemcům žáby a čolky. (roc)., Sokolovský deník,
10.5.2013, č. 108, s. 2.
29) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 22.5.2013, č. 118, s. 1.
30) (RED). Pískovna Erika je rájem obojživelníků. (red)., Sokolovský deník, 24.5.2013,
č. 120, s. 10.
31) (ROC). Do Sokolova přijede indický mudrc. (roc)., Sokolovský deník, 27.5.2013, č. 122,
s. 2.
32) (ROC). Kam s knihovnou? Zůstat musí v zámku. (roc)., Sokolovský deník, 28.5.2013, č.
123, s. 2.
33) (ROC). Strašidlo uvedlo prvňáky mezi čtenáře. (roc)., Sokolovský deník, 7.6.2013, č. 132,
s. 2.
34) (KAV). Soutěž k jubileu města Sokolov vyhrála 2.A. (kav)., 5+2 dny : Sokolovsko,
13.6.2013, Roč. 02, č. 24, s. 10.
35) (ROC). Na děti čeká v zámku pohádka. (roc)., Sokolovský deník, 19.6.2013, č. 142, s. 2.
36) (MIH). S knihovnou se děti o letních prázdninách nudit nebudou. (mih)., Sokolovský
deník, 29.6.2013, č. 151, s. 2.
37) (ROC). Děti mohou vyrobit loutky z ponožek. (roc)., Sokolovský deník, 11.7.2013, č. 159,
s. 2.
38) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Radní četli dětem Trpasličí pohádku. Ema Reismüllerová.,
Sokolovský deník, 11.7.2013, č. 159, s. 10.
39) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 16.7.2013, č. 163, s. 1.
40) (ROC). Pokračuje akce Prázdniny bez nudy. (roc)., Sokolovský deník, 26.7.2013, č. 172,
s. 2.
41) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 31.7.2013, č. 176, s. 1.
42) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 7.8.2013, č. 182, s. 1.
43) (ROC). Chystá se výtvarný seminář s Adolfem Dudkem. (roc)., Sokolovský deník,
7.8.2013, č. 182, s. 2.
44) (KOP). Knihovna myslí na nejmenší také o letních prázdninách. (kop)., 5+2 dny :
Sokolovsko, 8.8.2013, Roč. 02, č. 32, s. 6.
45) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 15.8.2013, č. 189, s. 1.
46) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Děti si užívají prázdniny bez nudy. Ema Reismüllerová., 5+2
dny : Sokolovsko, 15.8.2013, Roč. 02, č. 33, s. 6.
47) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Prázdniny bez nudy v knihovně. Ema Reismüllerová.,
Sokolovský deník, 20.8.2013, č. 193, s. 10.
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48) PLACHÝ, Zdeněk. Máte napřirozené schopnosti? Čeká na vás milion eur. Zdeněk
Plachý., Sokolovský deník, 14.9.2013, č. 215, s. 2.
49) TUPÁ, Štěpánka. Týden knihoven přiláká děti a dospělé na bohatý program : Knihovny
v regionu budou nováčky registrovat zdarma.Program potěší školáky a seniory. Štěpánka
Tupá., Sokolovský deník, 21.9.2013, č. 221, s. 2.
50) (STU). Knihovna v Sokolově zapůjčí čtečky elektronických knih. (stu)., Sokolovský deník,
23.9.2013, č. 222, s. 2.
51) (ROC). Týden knihoven přináší čtení, vyrábění i amnestii na upomínky. (roc).,
Sokolovský deník, 3.10.2013, č. 230, s. 2.
52) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Celé Česko čte dětem. Ema Reismüllerová., Sokolovský
deník, 4.10.2013, č. 231, s. 10.
53) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Knihovna pro všechny. Ema Reismüllerová., Sokolovský
deník, 9.10.2013, č. 235, s. 12.
54) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Děti budou poslouchat příběhy : Sokolovská knihovna se
připojuje k celostátní akci Celé Česko čte dětem. Ema Reismüllerová., 5+2 dny :
Sokolovsko, 10.10.2013, Roč. 02, č. 41, s. 10.
55) (STU). V sokolovské knihovně bude besedovat autorka čtivé historie. (stu)., Sokolovský
deník, 11.10.2013, č. 237, s. 2.
56) (ROC). Do Sokolova přijede Alena Ježková. (roc)., Sokolovský deník, 12.10.2013,
č. 238, s. 2.
57) (ROC). Jan Kryl zazpívá a povypráví v knihovně o rodině. (roc)., Sokolovský deník,
5.11.2013, č. 257, s. 2.
58) (ROC). Dobrá zpráva pro Sokolovsko. (roc)., Sokolovský deník, 19.11.2013, č. 269, s. 1.
59) (ROC). V knihovně bude přednáška o dobrovolnické službě v EU. (roc)., Sokolovský
deník, 25.11.2013, č. 274, s. 2.
60) (ROC). Sokolovská knihovna zve zájemce na scénické čtení Vermese. (roc)., Sokolovský
deník, 27.11.2013, č. 276, s. 2.
61) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Den pro dětskou knihu v sokolovské knihovně. Ema
Reismüllerová., Sokolovský deník, 6.12.2013, č. 284, s. 10.
62) REISMÜLLEROVÁ, Ema. Knihovna lákala malé i velké čtenáře. Ema Reismüllerová.,
5+2 dny : Sokolovsko, 19.12.2013, Roč. 02, č. 51, s. 7.

Zpracovala: Mgr. Daniela Drobečková
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